Bank Spółdzielczy w Przecławiu

REJESTRACJA UŻYTKOWNIKA PRZY UŻYCIU HASŁA
MASKOWALNEGO
SPAROWANIE URZĄDZENIA MOBILNEGO
Z BANKOWOŚCIĄ ELEKTRONICZNĄ
OBSŁUGA APLIKACJI ASSECO MAA
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KROK 1
PIERWSZE Logowanie do systemu
Po uruchomieniu systemu CUI https://cbp.cui.pl wyświetlane jest okno logowanie użytkownika.


Aby zalogować się do systemu należy w polu Numer Identyfikacyjny wprowadzić identyfikator
użytkownika (PC……) i użyć przycisku [DALEJ].



Po użyciu przycisku [DALEJ] wyświetlane jest okno służące do wprowadzenia kodu dostępu hasła pierwszego logowania z wiadomości SMS lub otrzymane z Banku .



Następnie system poprosi o ustawienie własnego hasła (kod dostępu)– należy podać najmniej 10
znaków i maksymalnie 24 i nie powinien zaczynać się od cyfry 0.

Użytkownik zostaje zalogowany.
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KOLEJNE LOGOWANIA
Przy kolejnych logowaniach należy wpisać wybrane znaki z hasła (hasło maskowalne) – w
polu Kod dostępu, pozostałe znaki z hasła są ukryte i zastąpione znakiem „ • ”. Po wpisaniu
znaku następuje automatyczne przeskoczenie do kolejnego pola:

Po wprowadzeniu (w polu Kod dostępu) poprawnego kodu uwierzytelniającego należy użyć przycisku
[ZALOGUJ]. System weryfikuje wprowadzone dane i jeżeli stwierdzi ich poprawność użytkownik
zostanie zalogowany.
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KROK 2
Obsługa tokena Asseco MAA na urządzeniu mobilnym


Instalacja aplikacji mToken Asseco MAA na urządzeniu mobilnym.
TELEFON MUSI POSIADAĆ BLOKADĘ EKRANU, BEZ BLOKADY APLIKACJA NIE DZIAŁA.
W sklepie: Google Play lub App Store należy wpisać nazwę mToken Asseco MAA i kliknąć
POBIERZ

UWAGA: ASSECO MAA podczas swojego działania wymaga zapewnienia dostępu do sieci Internet.
Po pojawieniu się komunikatu o aktualizacji aplikacji, należy zaktualizować ją w sklepie: Google Play
lub App Store postępując tak jak przy pobraniu.

Powiązanie urządzenia mobilnego z bankowością elektroniczną


W bankowości elektronicznej wybieramy zakładkę USTAWIENIA, następnie Urządzenie
autoryzujące.
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Używamy przycisku POSIADAM APLIKACJĘ



Na telefon przychodzi kod SMS, który należy wprowadzić do bankowości



















Następnie po wyborze przycisku [DALEJ] zostanie wyświetlona formatka z drugim krokiem
procesu, na której prezentowany jest kod aktywacyjny.
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Kod aktywacyjny należy wprowadzić w aplikacji mobilnej Asseco MAA podczas rejestracji
urządzenia.

W celu zarejestrowania urządzenia autoryzującego, w aplikacji mobilnej Asseco MAA należy wybrać
przycisk [ROZPOCZNIJ].


Pojawi się ekran rejestracji urządzenia, gdzie należy wprowadzić poprawny kod aktywacyjny
z bankowości
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W kolejnym kroku w celu identyfikacji należy wprowadzić kod weryfikacyjny z SMS
otrzymany na wskazany nr telefonu.



W następnym kroku należy wprowadzić własny kodu PIN, który będzie służył do logowania
do aplikacji Asseco MAA.
Nadawany numer PIN musi zawierać od 5 do 8 cyfr i nie może składać się z ciągu takich
samych cyfr lub podobnych np. 11111, 222222, 123123, 12345, itp.
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W kolejnym kroku należy ponownie wprowadzić ten sam PIN w celu kontroli prawidłowości i
zgodności zdefiniowanego kodu PIN.
Po wykonaniu powyższych czynności aplikacja potwierdzi aktywację odpowiednim
komunikatem:



Po poprawnej aktywacji urządzenia użytkownik zostanie przekierowany na ekran główny
aplikacji, poprzez który będzie miał możliwość zalogowania się do aplikacji mobilnej za
pomocą kodu PIN zdefiniowanego w procesie rejestracji urządzenia autoryzującego.

9

REALIZACJA PRZELEWU
Po uruchomieniu systemu CUI https://cbp.cui.pl wyświetlane jest okno logowanie użytkownika.


Aby zalogować się do systemu należy w polu Numer Identyfikacyjny wprowadzić identyfikator
użytkownika (PC……) i użyć przycisku [DALEJ].



Następnie należy wpisać wybrane znaki z hasła (hasło maskowane) – w polu Kod dostępu,
pozostałe znaki z hasła są ukryte i zastąpione znakiem „ • ”. Po wpisaniu znaku następuje
automatyczne przeskoczenie do kolejnego pola:

Po wprowadzeniu (w polu Kod dostępu) poprawnego kodu uwierzytelniającego należy użyć przycisku
[ZALOGUJ]. System weryfikuje wprowadzone dane i jeżeli stwierdzi ich poprawność, użytkownik
zostanie zalogowany.
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Po uruchomieniu systemu bankowości uzupełniamy dane do przelewu
Klikamy DALEJ



Logujemy się do aplikacji przez wpisanie PINU



Klikam AKCEPTUJ



Potwierdzamy wpisaniem PINU i [ZATWIERDZAMY]



Wyświetla się okno operacja zakończona pomyślnie
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